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 Algemeen    

Stichting Contactblad 
Heugem-Randwyck   

     
Redactie, aanlevering digitale kopij, 

bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
        Heugemerstraat 237, 

 6229 AP  Maastricht 
 0638225550 

 
Inleveren kopij: 

  uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur 
voorafgaande aan plaatsing. 

 
De redactie bepaalt de indeling en            

de opmaak van de BB 
- 
 

Financiële administratie: 
penningmeester@baorebinder.nl  

 
 NL05RABO 0117597236  

KvK 14079289 
 

VERANTWOORDING 
De Baorebinder is niet aansprakelijk voor 
teksten van derden en behoudt zich het 
recht voor om ingezonden teksten, 
reclame-uitingen en advertenties zonder 
opgave van reden te weigeren. “Geringe 
afwijking in opmaak / maatgeving van 
advertenties is mogelijk. Dit is niet van 
invloed op de tarieven en andere 
afspraken.” 

Politie - Brandweer - Ambulance 112 
Politie en Wijkagent  
Heugem/Randwyck 

09008844 

Brandweer  - kantoor                  0884507450 
GGD - Ambulance           0468506666 
Gem. M`tricht - algemeen   14043 
Ziggo – Storing- TV / Internet    09001884 
Enexis - Storingen (Elektra/Gas) 08009009 
Enexis - Klantenservice 09007808700 
Gasgarde-storingen 24/7 3616262 
Drugsoverlast / meldpunt 3505111 
Milieuklachtenlijn Provincie      3617070 
Medisch   

Huisartsenpraktijk Heugem 3614646 
Tandartsen  Heugem  Kies 22A                        3618111 
Apotheek Heugem  (BENU) 3615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens  3613170 
AZM                           3876543 
AZM - Huisartsenpost  3877777 
AZM - SEH  24/7 3876700 
AZM - Apotheek 24/7    3871750 
La Valence                      6316100 
Envida Service 3690610 
Envida 09002233440 
Dierenkliniek Kusters Heugem 3560555 
Dierenambulance                             09000245 
AA (anonieme alcoholisten)        0851045390 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank                  3612916 
Basisschool de Spiegel 3614472 
RK  
Kerkloket (do. 111011.30 u( 3613177 
Priesterwachtdienst     0433690670  
Services en Diensten  Vervolg Services en Diensten 
Servatius Wonen & Vastgoed               3284300 Servaassleutel Huurdersver. -       3261663 
Riolering verstoppingen (RRS) 
Glasschade (Felix) -------------------                                

0475311311 
3430886 

Bewonerskrachten Heugem - 
vragenbkheugem@gmail.com 

Maasvallei woningcorporatie 
Woonpunt woningbouwver.                                                       

3683737 
088050607 

Bewoners Commissie Heugem - 
infobcheugem@ziggo.nl 

Buurtbeheerbedrijf Maastricht 3633470 Storing CV - installatie 24/7 -  0888455000 
Spoed reparatie NA werktijd 3284545  Zonnebloem Heugem-Rw  --  3613398 

 

De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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Vrijwilligers in La Valence. 

 

Wij vragen hulp bij het aanbrengen van de 
carnavalsversieringen in La Valence. 

 
Dat is op dinsdagmorgen 11.02 a.s.  van 8.30 - 12 uur. 

 
 

 

Loop gewoon even binnen, help een hand mee en drink na afloop 
nog samen gezellig een kop koffie. 
 

 
Hartelijk dank, tot dan, tot ziens. 
 

Werkgroep “Samen Onder Weg” en AB. 
Mathieu Henssen en Petra Jeukens. 

Vrijwilligers in La Valence. 

 

Wij vragen hulp bij het aanbrengen van de 
carnavalsversieringen in La Valence. 

 
Dat is op dinsdagmorgen 11.02 a.s.  van 8.30 - 12 uur. 

 
 

 

Loop gewoon even binnen, help een hand mee en drink na afloop 
nog samen gezellig een kop koffie. 
 

 
Hartelijk dank, tot dan, tot ziens. 
 

Werkgroep “Samen Onder Weg” en AB. 
Mathieu Henssen en Petra Jeukens. 
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Er ligt nog een Pluskaart ter waarde van € 10 te wachten op 
mevrouw Timmerman, winnares van de puzzel van week 50            
van 2019. 

Deze kan nog opgehaald worden tot het einde van januari 2020. 

Programma en activiteiten 2020 in / rondom Heugem-Randwyck. 
  
17.01. Prinsenreceptie Cv de Waterratte 
26.01. Prins uitroeping groot Maastricht 
02.02. Hiere- en Dameszitting 
07.02. 55 + middag Cv de Waterratte 
09.02. Prins Uitroeping Cv de Kikkers 
15.02. Aw Wieverbal en Sjouwerklöpke 
23/24/25.02. Carnaval 
22.2 – 01.03. Krokusvakantie 
22.03. Halfvasten 
29.03. Begin zomertijd 
12.04. Pasen 
27.04. Koningsdag 
20.04 – 03.05. Meivakantie 
05.05. Nationale Feestdag 
10.05. Moederdag 
17.05. Communiezondag 
21.05 – 24.05. Hemelvaartweekend 
23/24.05. RKHSV tournooi (VC Jokers) 
31.05. Pinksteren 
21.06. Vaderdag 
21.06. Processiezondag 
11.07 – 23.08. Zomervakantie 
  
 Met dank aan Jef Thoma 
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NIEUWE PATIËNTEN WELKOM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contracten met de meeste verzekeraars 
 

NIEUWE PATIËNTEN WELKOM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contracten met de meeste verzekeraars 
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Parochie H. Michaël  
H.  Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht 

Kerkloket donderdag 11.00 -11.30 u.   043-3613177 
   24/7 bereikbaar via;  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

Geachte parochianen,  
Sommige mensen denken dat het geld van de parochie rechtstreeks vanuit 
de Hemel, via het Vaticaan en het bisdom de parochie invloeit. Helaas niet. 
De meeste omringende landen kennen wel een vorm van kerkbelasting, 
waardoor gebouwen en personeel geheel of ten dele door de staat worden 
betaald. Dat is in Nederland niet het geval. Elke parochie moet voor haar 
eigen inkomsten zorgen. En dat is geen geringe opgave. Gelukkig helpen 
vele mensen mee. Als vrijwilliger, als donateur, en vooral door mee te bidden 
de harten te openen. Hen wil ik hierbij zeer bedanken!  
Om de inflatie te lijf te gaan en om de tekorten weg te werken, is er dan ook 
de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze vindt dit jaar plaats van zaterdag 18 
januari t/m zaterdag 1 februari.  
Uw eigen parochie is een belangrijke voorziening. Allereerst is het kerk-
gebouw bij uitstek de plaats waar de ontmoeting met de goede God en met 
elkaar kan plaatsvinden. Het geeft de stadskern een unieke culturele 
uitstraling en identiteit. Verder zijn de priesters er gratis voor u. U kunt hen 
om een persoonlijk gesprek, advies of bezoek vragen, levensvragen stellen, 
bij hen een geloofs- en bijbelcursus volgen en door hen sacramenten  
ontvangen: het doopsel, het vormsel, de eucharistie en vergeving. Zij geven 
ook catechese-lessen op school. Ten derde onderhoudt de parochiegemeen-
schap een heel netwerk aan vrijwilligers: mensen die zorgen voor de 
begeleiding van zieken, armen en eenzamen, naast misdienaars en 
acolieten, zangers voor de koren, mensen die de Kerk schoonhouden, het 
Kerkhof verzorgen, de website en de bloemenversiering verzorgen, etc. 
Samen vormen we de grootste gemeenschap van uw buurt! 
Om dit netwerk en het prachtige kerkgebouw in stand te houden is één van 
de uitgangspunten van Actie Kerkbalans het bevorderen van de deelname 
aan de gezinsbijdrage. De richtlijn voor een gezin is 1% van het netto 
inkomen van deze ‘economische eenheid’, met een minimum van 110,-- per 
jaar. Dat laatste is zo’n 2,-- per week. Dat is minder dan een pilsje kost in 
een horecagelegenheid De geloofsgemeenschap wordt er door 
ondersteund, de samenleving wordt er beter van. Uw giften zijn gedeeltelijk 
aftrekbaar bij de belastingaangifte; periodieke giften zelfs nog meer…  
Andere bronnen van inkomsten zijn uiteraard de misstipendia, de collecte- 
en kaarsengelden en erfenissen en legaten.  
Het banknummer van de parochie is RABO NL42 0117502286 t.n.v. PBR   
H. Michael   Mag ik u van harte danken voor uw milde bijdragen!  
Een gezegend 2020!                                           Pastoor Everard de Jong 
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Zaterdag 25 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Intenties:  Jef & Nettie van den Boorn – Theunissen; 
Maandag 27 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 01 februari 19.00 uur Maria Lichtmis – Blasiuszegen 
                  m.m.v. Michaëlskoor 
Maandag 03 februari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 08 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 10 februari 09.00 uur H. Mis. 
Vrijdag 14 februari 19.00 uur Taizéviering m.m.v. Gezinskoor. 
Zaterdag 15 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 17 februari 09.00 uur H. Mis. 
Zondag 23 februari 11.00 uur Vastelaovensmès m.m.v. Michaëlsk. 
Maandag 24 februari 09.00 uur H. Mis 
Woensdag 26 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Zaterdag 29 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Maandag 02 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 07 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 09 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 14 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. EHC-kinderen. 
Maandag 16 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 23 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Maandag 30 maart 09.00 uur H. Mis. 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl 
  

 

 

 
 
Wee weure de opvolgers vaan ut prinseköppelke 2019 ?? 

 
 
 
 

O E T R O P E 

 
Gemeinsjapshoes “de Klaekeburg” 

 
 

 

 

 

 
 
Wee weure de opvolgers vaan ut prinseköppelke 2019 ?? 

 
 
 
 

O E T R O P E 

 
Gemeinsjapshoes “de Klaekeburg” 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor vrijdag 24 januari 2020 
 
Senioren programma – oefenwedstrijd  
RKHSV 3-SCHARN 3 20.15 uur 
 
Programma voor zaterdag 25 januari 2020 
 
Jeugd – oefenwedstrijden 
RKHSV JO17-1-FC HOENSBROEK JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO17-2-GEERTRUIDSE BOYS JO17-1 10.30 uur 
MVV JO17-FORTUNA SITTARD JO17 (gastwedstrijd) 12.30 uur 
 
Programma voor zondag 26 januari 2020 
 
Senioren programma 
KEER 1-RKHSV 1 – competitiewedstrijd 14.30 uur 
RKHSV 2-VV EIJSDEN 2 – oefenwedstrijd 10.00 uur 
RKASV 2-RKHSV 3 – competitiewedstrijd 10.30 uur 
SV BRUNSSUM VR1-RKHSV VR1 – competitiewedstrijd 10.00 uur 
 

 

Bootcamplessen – bewegen in de 
buitenlucht 

Wil jij in 2020 meer gaan bewegen of 
wil je graag nieuwe mensen 
ontmoeten? Woensdag 22 januari kun 
je van 18.30 tot 19.30 uur gratis kennis 
maken met de sportieve maar vooral 
leuke bootcamplessen op Sportpark 
Heugem. Aanmelden is niet nodig! Doe 
jij mee? Na de carnavalsvakantie zal 
dit vast op de woensdagavond gaan 
plaatsvinden, meer info volgt snel. 
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Hoeskamer 

Ook in 2020 zal wekelijks op de maandag de hoeskamer Ut groete gelök 
plaatsvinden in de sportkantine te Heugem van 13 tot 16 uur. Wees welkom! 

Wandeltocht 

Stichting SMILE, ondersteund door Maastricht 
Sport, organiseert ook in 2020 wekelijks op de 
woensdag een gezellige wandeling om 10.15 uur 
vanaf sportpark Heugem, Gronsvelderweg. In de 
frisse buitenlucht werk je op een ontspannen 
manier aan je fitheid, samen met 
leeftijdsgenoten. Vanaf 2020 wordt er een kleine 
bijdrage gevraagd: €2 wat inclusief een gratis kop 
koffie is na afloop van de sportieve ochtend. Meld 
je nu aan via inschrijven@maastrichtsport.nl of 
kom een keer langs! 

Bootcamplessen – bewegen in de buitenlucht 

Wil jij in 2020 meer gaan bewegen of wil je graag 
nieuwe mensen ontmoeten? Woensdag 22 
januari kun je van 18.30 tot 19.30 uur gratis 
kennis maken met de sportieve maar vooral leuke 
bootcamplessen op Sportpark Heugem. 
Aanmelden is niet nodig! Doe jij mee? Na de 
carnavalsvakantie zal dit vast op de 
woensdagavond gaan plaatsvinden, meer info 
volgt snel. 

Tot slot 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor stichting SMILE, maak dan gebruik 
van ons contactformulier via www.smile043.nl of stuur een mail naar 
info@smile043.nl.  
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Wil u kans maken op de cadeaubon ter waarde van € 10, te 
besteden bij de Plus, Heugem? 

Stuur dan de oplossing van deze puzzel vóór 5 februari 2020    
naar redactie@baorebinder.nl. 

Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

AANWEZIGHEID 
AMOR 
BESCHERMELING 
BLUF 
DISPUUT 
DOORPRATEN 
FALIEKANT 
FESTIVAL 
GETINT 
GOES 
GOUD 
 

HAAL 
HEEN 
HOUT 
ISLAMIET 
KLAVERJASSEN 
KLOKHUIS 
MANET 
NASI 
NAZOEKEN 
NEGEN 
NIPT 
 

RANGLIJST 
REDE 
RONDKOMEN 
TILLEN 
TRILOGIE 
TROS 
TRUI 
VIJZEL 
WAND 
WARMTE 
WENEN 

 
Hoe werkt het? 
De woorden kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal, van links naar 
rechts en achterstevoren wegstrepen. De letters die uiteindelijk 
overblijven, vormen een woord. Dat is de oplossing. 
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What is in e name…(Dat is ingels geluif iech)       Opagène 
 
Zoe-es gebruukelek stoond bij miech Zoondagmörge d’n tillevisie al aon. Iers e 
praotprogramma beluustere en bekieke en roond de klok vaan twelf ‘Binnenhof” 
opgezat.Vendaog zouw Wopke de gas zien. Wopke de minister vaan 
financiën.Wie ’t zoewied waor dat heer aon de beurt zouw zien om miech en -iech 
dink -nog mie kiekers en luustereers zien verhaol zouw goon vertèlle zaot iech al 
veerdeg.Ziene inbring góng euver de belastinge en zien functie-- ouch sociaal- es 
de maan dee de oetgave en inkomste vaan eus land.in de gate hèlt ( in plaots 
vaan oet de gate..) Iech haokte op e gegeve momint aof. ’t Woort m’ch te 
ingewikkeld . ’n Aander gegeve spáölde m’ch door de kop. 
Z’ne väörnaom naomelek; WOPKE ! Friezer es Fries kin bijnao neet. Zoen 
belaankrieke functie en daan mèt es roopnaom Wopke,  verga-deringe,be-
einkomste, en praotprogramma’s veurzitte cq bijwoene. Iech huur al ‘ne aandere 
aonwezege rope; “Hee Wop; wat is jouw mening over dit onderwerp”?”Wie zouw 
dat goon, bedach iech m’ch es ‘ne Mestreechteneer dee bij ’n vergadering zaot in 
b.v.’t Gouvernemint  mèt de bijnao oetgestorve väörnaom JEU?    tot de orde 
weurd gerope.  Heer loerde- zjus wie alle  twiedekamerzitters ouch doen -op z’ne 
smartphone nao get leukers …:. !”   
 “Hallo JEU, eve bij de lès blieve , hé jong!!”. Klink ’t daan door de zaol. Geweldeg 
zouw iech dat vinde.  Lekker Limbörgs en ouch nog in ‘t Mestreechs.dialek. Chris,  
Sjeng,Jeu,Chris,Martin,Gerrie Toos 
Mathie,Jo,Gèr,Huub,Servé,Annie,Ria,José,Truus,Fiena,, en Bertha Boe zien ze 
gebleve.  Enfin, de ‘awwere’ oonder us zouwe zoe nog tientalle ECHTE 
väörnaome kinne opneume. Indertied  miestal gekoppeld aon ‘ne heilege en es 
roopnaom aon noonk,tant, ama  of ampa. Moot bijgezag (gesjreve)weure dat 
gezinne toen oet Pap,Mam en e oongelimiteerd aontal kinder. bestoond  Es v’r 
boete späölde en ’t waor etenstied en eine vaan de awwers kom us nao binne 
rope, kloonk ‘ne ganse riedel vaan prachtege väörnaome.. Rennend vaanoet 
portieke en väörtuintsjes zeukde eder ziene weeg nao de väördeur boe achter 
heer of zie woende .…? 
De naome allewijl mote ‘sjiek’ zien. Boetelands en lesteg-  of hielemaol neet oet 
te spreke en/of  op te sjrieve. ,De docente op sjaol -evels die ouch neet - mote de 
naome vaan de kinder es ze dao nao vraoge, twie ,drei kier laote herhole en 
oeteindelek aon ’t keend  vraoge of ze thoes de naom op e peppèrke wèlle 
sjrieve..Iech waog m’ch dus ouch mer neet draon. 
Es bèste,bèste naomgevers wèl iech uuch ouch nog dit aonraoje;; 
Neump eure zoon es geer dat eventueel zoudt wèlle ., gewoen Sander en neet 
Xander !! Bedink uuch daobij dat ’t menneke dat eders kier debij moot zègke es 
häöm nao ziene naom weurd gevraog Dus sjrijf de vraoger; SANDER MÉT ‘X OP  
Geliek heet heer/zie. Iech zègk al zoen zesenzeveteg jaor  es nao  m’ne 
achternaom weurd gevraog; mèt  aeck  en daan vraoge ze ouch nog; “en mèt 
’n S op ’t ind menier…?” mer dat is toch get aanders. 
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